
Scéna: V pozadí pravá ROLNÍK 1 a ROLNÍK 2 kopou na poli. V popředí levá kvoká SLEPICE.

ROLNÍK 1: (otře si čelo a opře se o motyku) Teda řeknu ti, být farmářem je ale pruda.

ROLNÍK 2: (opře se a přitaká) No jo.

ROLNÍK 1: Člověk maká od nevidím do nevidím…

ROLNÍK 2: No jo.

ROLNÍK 1: (otáčí se zády ke slepici a rozpřáhne ruce) Představ si vydat se do světa!

ROLNÍK 2: Co ve světe?

ROLNÍK 1: Cokoliv. Stát se dobrodruhem.

ROLNÍK 2: (nedůvěřive) Dobrodruhem…

ROLNÍK 1: Ale zajímavě! Jeskyně, krčmy, souboje na meče…

Příchod zleva STATKÁŘ, na střed. Otáčí se zády ke slepici.

STATKÁŘ: No co tady je? Platím vám za práci, nebo za kecání?

ROLNÍK 2: (otráveně) Neplatíš nám vůbec.

ROLNÍK 1: (rozhořčeně) Jo, člověk se lopotí celej rok na poli! Slíbil jsi nám každýmu dva zlaťáky a

zatím jsi vyplatil jen polovic–!

Příchod zleva KOBOLD 1 a KOBOLD 2. Kradou se za statkářem a ukazují na slepici.

ROLNÍCI civí na KOBOLDY

STATKÁŘ: (ignoruje koboldy) Vždyť jsem vám to vysvětloval snad stokrát! Doba je zlá! Peníze

nejsou!

ROLNÍK 1: (zvedá ruku a chce něco říct)

STATKÁŘ: Ale huš! Mně je to jasné - koukneš na statkáře a myslíš, že se v penězích topí! Vždyť i

já mám stěží co do huby! Víš ty vůbec, co je cashflow? Až zkončí žně, tak vás dobře vyplatím!

Zatím se KOBOLDI přikrádají ke slepici. KOBOLDI popadnou slepici.

SLEPICE: Kokodák! Pomóc! Jeééééé!

STATKÁŘ se otáčí a civí na koboldy. KOBOLDI odchod se slepicí doleva. KOBOLDI se

převlékají za dobrodruhy.

STATKÁŘ: (ukazuje na koboldy, na rolníky) Co tam stojíte! Dělejte něco! Ty potvory nám kradou

slepice!

ROLNÍK 1: (pokrčí rameny) No tak za tohle nám fakt neplatíš dost.

ROLNÍK 2: (otráveně) Neplatíš nám vůbec.

STATKÁŘ: (dupne si) Tak dost! Když chasa nepomůže, najmu si dobrodruhy!

Odchod STATKÁŘ doleva, nasupeně. ROLNÍCI ho sledují pohledem.

ROLNÍK 1: (rozčarovaně) Tak dobrodruhy si najme!

ROLNÍK 2: Na to peníze jsou.

Příchod STATKÁŘ a DOBRODRUHOVÉ na střed.
STATKÁŘ: (vysvětluje) Přihnaly se takový potvory a ukradli slepici.

DOBRODRUH 1: Jaký potvory, vašnosti?

STATKÁŘ: Zelený. Jako velký ještěrky.

DOBRODRUH 1 se podívá na DOBRODRUHA 2.

DOBRODRUH 1: To budou koboldi.

DOBRODRUH 2: Tak tak.

DOBRODRUH 1: (ke statkáři) Chcete-li je vybít, tak to bude drahé, vašnosti.

STATKÁŘ: A slepici zpátky…?

DOBRODRUH 2: Tu jistě již sežrali. Už vám zbývá jen jedna věc - pomsta.

DOBRODRUH 1: Ano, ano. A když se jich nezbavíte, tak se vám brzy začnou ztrácet krávy,

prasata. (podívá se na ROLNÍKY) …čeledíni…

STATKÁŘ: (spráskne ruce) Šmankote! Inu, vyhubte je! Bohatě se vám odměním.

DOBRODRUH 1: To jistě. Sto zlaťáků.

STATKÁŘ: (chytá se za prsa) Sto zlaťáků!

DOBRODRUH 2: Pro každého!

STATKÁŘ: Takových peněz! T-to nejde…

DOBRODRUH 1: (pokčí rameny) Jak chcete. Je to vaše hospodářství.

DOBRODRUZI odchází.
STATKÁŘ je zastaví.

STATKÁŘ: Nu dobrá, dobrá! Ale doneste mi jejich hlavy.

DOBRODRUH 1: Jasně vašnosti! Budem zpět, než se nadějete.

Odchod DOBRODRUZI doleva.
STATKÁŘ civí. ROLNÍCI si šuškají.

ROLNÍK 1: Sto zlaťáků…!

ROLNÍK 2: Pro každého…

Příchod DOBRODRUZI zleva. Nesou koboldí hlavy.

DOBRODRUH 1: Tak tady to máte, vašnosti. (natáhne ruku) Inu?

STATKÁŘ: (mumlá, nakonec vytáhne dva pytle a předá je dobrodruhům)

DOBRODRUH 1: (salutuje) Tak se mějte. (K ROLNÍKŮM) Hodně zdaru se žnemi!

Odchod DOBRODRUZI doleva.
STATKÁŘ: (k ROLNÍKŮM) Tak do práce!

ROLNÍK 1: (podívá se na rolníka 2)

ROLNÍK 2: (ke statkáři) A víš ty co?

ROLNÍCI zahodí motyky.

ROLNÍK 1: Najdi si někoho jinýho.

ROLNÍK 2: A možná jim radši plať.

STATKÁŘ: (poulí oči) Ale co co co!? A co budete dělat vy?

ROLNÍCI (dohromady): Jdeme se stát dobrodruhy!

Odchod ROLNÍCI doleva. Odchod STATKÁŘ doleva, blekotaje.


